Warszawa, dnia 14.02.2011r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE:

Wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu
„Angielski w biznesie”.

Zainteresowanych prosimy o wysyłanie ofert w terminie 7 dni od daty otrzymania zapytania ofertowego.
Oferta powinna zawierad: cenę, dostępnośd sali w odniesieniu do terminów prowadzonych zajęd w ramach każdego
cyklu szkolenia oraz wykaz wyposażenia sali szkoleniowej oddane do użytkowania Zamawiającemu w toku trwania
usługi. Oferty należy wysyład na adres:
Business Language Trainings
ul. Świętokrzyska 36 lok. 38, 00-116 Warszawa
i/lub na adres e-mail: karina@english.biz.pl
Więcej informacji można uzyskad pod nr tel/fax: 22 620 27 90
Sposób rozliczenia: cząstkowa faktura Vat w związku z rozciągnięciem zamówienia do kooca stycznia 2012r.
Opis przedmiotu zamówienia:
W związku z realizacją przez Business Language Trainings projektu „Angielski
w biznesie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , działanie 8. 1. 1. Zamawiający składa
zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali szkoleniowej na potrzeby szkolenia.
Oferta ma dotyczyd wynajmu Sali szkoleniowej, która pomieściłaby minimum 8 osób biorących udział w
szkoleniu w ramach projektu „Angielski w biznesie”. Kryterium obligatoryjne, które będzie oceniane na zasadzie
spełnia/ nie spełnia. Oferta nie spełniająca tego kryterium nie będzie podlegała ocenie i zostanie odrzucona.
Wynajmowana sala powinna byd w pełni wyposażona, funkcjonalna i dostosowana do potrzeb szkolenia. Usługa
będąca przedmiotem zapytania powinna umożliwid realizację szeroko zakrojonego kursu językowego oraz
realizację działao dostosowanych do potrzeb osób szkolonych. Sala szkoleniowa musi znajdowad się na terenie
Miasta Stołecznego Warszawa. Kryterium obligatoryjne, które będzie oceniane na zasadzie: spełnia/nie spełnia.
Oferta, która nie spełni tego kryterium nie będzie oceniana i zostanie odrzucona.

Wynajem sali będący przedmiotem zamówienia powinien zostad dostosowany do potrzeb zamawiającego w
kontekście terminów szkolenia w każdym z pięciu cykli szkoleniowych, które odbędą się w następujących
terminach:
1.
2.
3.
4.
5.

CYKL I – luty 2011 - kwiecieo 2011 (28.02-22.04)
CYKL II – maj 2011 - lipiec 2011 (09.05-05.07)
CYKL III – lipiec 2011 - sierpieo 2011 (od 12.07 do 31.08)
CYKL IV – wrzesieo 2011 - listopad 2011 (od 09.09 d0 10.11)
CYKL V – listopad 2011 - styczeo 2012 (od 14.11 do 17.01)

Dostępnośd sal szkoleniowych we wskazanych terminach stanowi kryterium obligatoryjne oceny oferty.
Kryterium będzie oceniane na zasadzie: spełnia/ nie spełnia. Oferta, która nie spełni tego kryterium nie będzie
podlegała ocenie i zostanie odrzucona. Faktury będą wystawiane cząstkowo za poszczególne cykle szkolenia. Po
zrealizowaniu zapotrzebowania na każdy kolejny cykl szkolenia będzie wystawiona cząstkowa faktura VAT w
związku z zamówieniem rozciągniętym czasowo do kooca stycznia 2012 r. Formą płatności będzie przelew
realizowany w terminie 14 dni od dnia zakooczenia każdego cyklu szkolenia.

Oferta powinna zawierad:
Pełną nazwę oferenta;
Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz nr NIP, Regon;
Wycenę zamówienia,
Cena wyrażona powinna byd w PLN brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
Cena podana w ofercie powinna uwzględniad wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz
warunkami stawianymi przez Zamawiającego;
Oświadczenie o zapewnieniu sali szkoleniowej we wskazanym w zapytaniu terminie;
Oświadczenie, że sala szkoleniowa spełnia warunek: lokalizacja na terenie Miasta Stołecznego Warszawa;
Oświadczenie o spełnieniu wymogów BHP i PPOŻ umożliwiających realizację szerokozakrojonych kursów
językowych dla grupy nie mniej niż 8 osób jednocześnie;
Wykaz sprzętów i urządzeo umożliwiających realizację szerokozakrojonych działao szkoleniowych
dostępnych w ramach oferowanej usługi (np. biurka, krzesła, tablica biała, flipchart, dvd, telewizor,
mikrofon, głośniki, projektor LCD, wskaźnik etc.)
Wskazanie osoby do kontaktu;
Każdy Oferent może złożyd tylko jedną ofertę;
Zamawiający zamierza udzielid zamówienia tylko jednemu Oferentowi;
Nie złożenie oferty zawierającej wszystkie ww. elementy może skutkowad odrzuceniem oferty.

Kryteria Oceny:
Zamawiający dokona oceny atrakcyjności poprawnych formalnie ofert tj. spełniających wszystkie wskazane
w zapytaniu wymogi oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia poprzez nadanie odpowiedniej ilości punktów co
ustali kolejnośd ofert. Oferta, która otrzyma najwięcej punktów uzyska pierwsze miejsce co będzie uprawniało
Zamawiającego do podpisania umowy z Oferentem. Ocenie punktowej będą podlegały następujące kryteria: cena
brutto (80%), opis wyposażenia sali szkoleniowej oddane do użytkowania Zamawiającemu w toku trwania usługi
(20%)
Kryterium I:
Oceniana będzie cena brutto oferty w skali 1-80, najwyższą ocenę 80 pkt otrzyma oferta
z najniższą ceną wg wzoru: K1 = C min / C of * 80 pkt
Gdzie:
K1 – kryterium pierwsze
C min – najniższa zaoferowana cena brutto
C of – cena brutto badanej oferty
Kryterium II:
Oceniane będzie dostosowanie sali do potrzeby szkolenia. Zamawiający dokona oceny stopnia
dostosowania Sali na potrzeby prowadzonego w ramach projektu „Angielski w biznesie” szkolenia
językowego na podstawie załączonego wykazu urządzeo będących wyposażeniem sali szkoleniowej. Oferta
powinna zawierad wykaz sprzętów i urządzeo umożliwiających realizację szerokozakrojonych działao
szkoleniowych dostępnych w ramach oferowanej usługi (np. biurka, krzesła, tablica biała, flipchart, dvd,
telewizor, mikrofon, głośniki, projektor LCD, wskaźnik laserowy, komputery, bezprzewodowy dostęp do
internetu, klimatyzacja etc.). Oferta, która będzie zawierała najlepiej wyposażoną salę szkoleniową uzyska
największą ilośd punktów. Nie będą brane pod uwagę urządzenia, które nie są wykorzystywane w
szkoleniach językowych np. lustro weneckie, obrotowa scena itp. Zamawiający wraz z wyborem oferty, na
swojej stronie internetowej, tj., www.english.biz.pl, zamieści uzasadnienie do przyznanej w ramach tego
kryterium punktacji.

Łączna liczba punktów : K1+ K2 = 100 pkt

